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Raahen seutukunta: 
Raahe, Pyhäjoki ja Siikajoki ovat nyt kasvun ja tekemisen 
keskipisteessä 
  
Tervetuloa tutustumaan seutukunnan osastoon C-hallissa osasto 449. 
  
 

Teknocomp Oy  
 
TeknoComp on hienomekaniikan sopimusvalmistaja, jonka erityisalaa ovat jyrsittävät ja sorvattavat alihankintakom-
ponentit ja kokoonpanot. Yritys valmistaa kokemuksella ja ammattitaidolla koneistettuja osia eri tuotannonalojen 
käyttöön. TeknoComp toimittaa komponentteja mm. verkkolaitteiden, sairaalateknologioiden, paperiteollisuuden 
kone- ja automaatioratkaisujen sekä elektroniikan testauslaitteiden valmistajille. Suuri kapasiteetti mahdollistaa 
nopeat ja joustavat toimitukset, varmistaen näin asiakkaidemme sujuvan liiketoiminnan. 
  
TeknoComp Oy, Ahlströmintie 1 J, 92400 RUUKKI, +358 20 766 9040, hannu.voltti@teknocomp.fi  
 
 
 
 
 
  
 
  

Arttim Oy  
 
Arttim Oy tarjoaa monipuolista ja ammattitaitoista teollisuuden kunnossapitopalvelua, jossa yhdistyy toimitusketjun 
mielekkyys, laadukas työ ja kilpailukykyinen hinta. Konepajapalvelut, kone- ja teräsrakenteiden suunnittelu, työn-
johto, työnsuunnittelu, projektijohto, asennukset, huollot, mittaukset, hitsaus - ja luokkahitsauspalvelut, levy- ja 
putkityöt sekä koneistukset.  
Arttim offers a wide range of professional maintenance services, the company provide its customers with services in 
which the suitability of the delivery chain is combined with high-quality work and a competitive price, machine shop 
services, design of machinery and steel structures, work supervision, work planning, project management, 
installations, maintenance, measurements, welding and class welding services, plate and plumbing works and 
machining.  
Arttim Oy, Tuomiojantie 870, 92470 TUOMIOJA, Tel +358 (0) 41 549 8324, e-mail: tuomas.parttimaa@arttim.fi  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
PR-Rolls Oy  
 
 
Kenttäpalveluihin erikoistunut pinnoitus- ja koneistusyritys 

PR Rolls Oy on suomalainen, globaalisti toimiva yritys. Paperiteollisuuden kehittyessä myös me olemme kehittyneet 
huippuluokkaan sellu- ja paperitehtaille tehtävissä kenttäkoneistukseissa, -pinnoituksissa, -mittauksissa, 
nopeudennostoissa sekä telojen valmistuksessa ja modernisoinnissa. 
Koneessa tapahtuva palvelu on minuuttipeliä. Emme ole myöhästyneet asettamastamme aikataulusta 25 vuoden 
aikana. Luotettavuutemme perustuu tarkkaan suunnitteluun, omaan menetelmä- ja tuotekehitykseemme ja 
työntekijöihimme, jotka on koulutettu tehtäväänsä toteuttamaan tehdyt suunnitelmat. 
Kun haluat teknistä etumatkaa prosesseihin, laatua paperiin ja säästöä energian käyttöön sekä seisokkikuluihin, kysy 
asiantuntija-apua meiltä. 
 
PR Rolls Oy, Ollinmäentie 39, 86110 Parhalahti, 
puh. +358 50 377 9552 E-mail:prrolls@prrolls.com, etunimi.sukunimi@prrolls.com 
  
     
 
 

 
Raahen Pultti Oy   
   
Raahen pultti oy on metalli-, kaivos- ja 
rakennusteollisuuden tekninen tuonti- ja tukkuliike. 

Liikkeemme sijaitsee Raahessa – Suomen metalliteollisuuden keskipisteessä. Palvelemme teitä taukoamatta 
vuorokauden ympäri. Myös jälleenmyyjämme palvelevat teitä ympäri Suomen. 

Toimitamme erikoistyökaluja tarpeisiinne yli kahdestakymmenestä eri maasta. Nopeiden toimitusten ansiosta hinta-
laatusuhde on aina kohdallaan. Teemme huippuosaamisella räätälöidyt toimitukset vaativalle teollisuudelle – 
kaikkialta maailmasta. Varastossamme on yli 21 000 nimikettä. Tuotteemme ovat aina maailman ykkösmerkkejä! Ota 
yhteyttä, niin erikoisautomme tulee luoksenne esittelemään vuoden työkalu-uutuudet 
 
Raahen Pultti Oy, Varikkotie 2, 92100 RAAHE 
p. 08 220 240, E-mail: pultti@pultti.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:etunimi.sukunimi@prrolls.com


 
Raahen seudun yrityspalvelut  
 
Raahen kaupungin, Pyhäjoen ja Siikajoen muodostama Raahen seutukunta on aktiivinen liiketoiminnan ja 
yrittäjyyden keskus. Raahen seutu on edelläkävijä tietotaidossa ja innovaatioissa. Alue on tunnettu pitkistä 
perinteistä me-talli-, teräs- ja konepajateollisuudessa sekä vaativasta teräsrakennetuotannostaan. Raahen sijainti on 
erinomainen logistiikan ja liikenneyhteyksiensä kannalta.  
Raahen seudun yrityspalvelut palvelee alueen yrityksiä ja yrityksen perustamista suunnittelevia tarjoamalla moni-
puolista tietoa ja apua. Yrityspalveluista saa neuvoja muun muassa yritystoiminnan aloittamiseen, kehittämiseen, 
rahoitukseen ja omistajavaihdoksiin. Se antaa myös tietoa tarjolla olevista toimitilavaihtoehdoista Raahen seudulla.  
 
The municipalities of Raahe, Pyhäjoki and Siikajoki make up the Raahe District, which is an active hub of business and 
entrepreneurship. The Raahe region is a place of advanced know-how in techniques and innovation. The region is 
strong in metal industry, especially in demanding steel constructions with excellent logistics services and commu-
nications.  
Raahe District Business Services serves regional businesses and those planning to start a business in the region by 
offering a wide range of information and assistance. Business Services provides advice on such things as starting, 
developing and financing a business as well as transferring ownership. We also provide information on available 
commercial space in the Raahe region. 
 
Raahe District Business Services,  
P.O. Box 62, FI-92101 RAAHE, Tel. +358 44 439 3288, yrityspalvelut@raahe.fi  www.rsyp.fi  
 
Toimitiloja Raahen seutukunnassa www.rsyp.fi/toimitilaporssi sekä www.raahepolis.fi  
 


